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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1

Στη Λαμία σήμερα 16 Ιανουαρίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στον 3ο όροφο, (Λ. Καλυβίων 2) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε με την 205/2019 (αρ. πρ. 7/
30-09-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά
από την αριθμ. πρωτ: 4075/17/09-01-2020 πρόσκληση του προέδρου αυτής, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 16/12/2019.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Βουρδάνος
Δημήτριος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική
αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας
<<VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND, με
κωδική ονομασία θέσης <<ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1001150>> στη θέση
<<Τριγωνομετρικό Βάρδας >> Καλλίδρομον Όρος, Τ.Κ. Ζελίου, Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας - Τιθορέας Ν.Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κτιριακή και
μηχανολογική επέκταση της βιομηχανίας επεξεργασίας (χύτευσης) αλουμινίου και
παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ με ΠΕΤ 1810000412
που λειτουργεί στη θέση “ΝΤΑΜΠΑΣΙ” του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση από
20 στρέμματα σε 60 στρέμματα και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας μετατόπιση και επέκταση χερσαίων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και
παραλίας, στη θέση «Χρυσαϊτη», Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, της
εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ.
Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).



Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν

κ. Βουρδάνος Δημήτριος , ως Πρόεδρος
κ. Πατσιούρας Γεώργιος , Αντιπρόεδρος , τακτικό μέλος
κ. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Βελισσαρίου Αναστάσιος , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Καραβασίλη Ιουλία , Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική, Π.Σ. , τακτικό μέλος
κ. Κούκουζας Ευάγγελος , Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος
κ. Μελισσάρης Ιωάννης , Π.Σ. , αναπληρωματικό μέλος

Aπών: Τα τακτικά μέλη της επιτροπής κα Αναγνώστου Μαρία, η οποία δεν
αντικαταστάθηκε καθώς και οι κ.κ. Μπερμπερής Μωησής και Σανιδάς Χαράλαμπος οι
οποίοι αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη Κούκουζα Ευάγγελο κ.
Μελισσάρη Ιωάννη.

παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τερζής Αντώνης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αλεξοπούλου Δέσποινα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ.
Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων με βαθμό Α΄ , που ορίσθηκε
γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης με την 258579/3758/18-11-
2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης:

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η κα Καραβασίλη Ιουλία ζήτησε το
λόγο και τοποθέτηθηκε στα παρακλάτω θέματα της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ:

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτικές εξελίξεις

Τεράστιοι κίνδυνοι για τους λαούς της περιοχής
Μεγάλη ευθύνη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, και της σημερινής, που δεσμεύεται
στη στήριξη της επικίνδυνης πολιτικής των ΗΠΑ, όπως φάνηκε και στην συνάντηση
Μητσοτάκη – Τραμπ.
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ, είναι δεδομένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και
συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό πως μπορούν να υπάρξουν θετικές
παρεμβάσεις των Αμερικανών.
Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν για κανένα θέμα.
Είναι ολοφάνερο…..

 Η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην υλοποίηση των επικίνδυνων
αμερικανοΝΑΤΟικών σχεδιασμών στην περιοχή.

 Η προσωρινή αναστολή στην ψήφιση της Συμφωνίας, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν
μπορεί να κρύψει,πως, με ευθύνη και των δύο η συμφωνία υλοποιείται ήδη και πως
λειτουργούν κανονικά οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που αποτελούν ορμητήρια
πολέμου.

Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη, να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ, να κλείσουν οι
βάσεις.
Να μη γίνουμε ορμητήριο πολεμικών επεμβάσεων.



**********************
Τα αιτήματα των συνταξιούχων δεν είναι ζήτημα δικαστικών διαδικασιών και
αποφάσεων…. Είναι θέμα πολιτικό και προϋποθέτει βούληση για την ανατροπή των
κοινωνικά άδικων ασφαλιστικών ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν από Ν.Δ,
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
Οι δικαστικές διαδικασίες που καλλιεργούν αυταπάτες και σπαταλάνε τον χρόνο δεν
πρόκειται να επιστρέψουν όσα έκλεψαν από τους συνταξιούχους….. Μπορεί να δώσουν
κάποια ψίχουλα σε λίγους, αλλά δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα.
Δεν πρόκειται να αποκαταστήσουν το κοινωνικά άδικο ασφαλιστικό σύστημα, που η
κυβέρνηση ετοιμάζεται να τροποποιήσει σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση…. Να το κάνει
πιο αντιλαϊκό.
Στα σχέδια της κυβέρνησης είναι και η προώθηση της ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού
συστήματος…. Ο περιορισμός της συμμετοχής των εργοδοτών και η μεγαλύτερη
συμμετοχή των εργαζομένων, που θα επιλέγουν - τάχα - τις εισφορές τους, αλλά θα έχουν
αντίστοιχα μειωμένες ασφαλιστικές παροχές και σύνταξη, που θα συμπληρώνει το πενιχρό
« προνοιακό » επίδομα του κράτους.
Σε αυτή την λογική οφείλουν να συντονίσουν τα βήματά τους εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
προκειμένου να αντισταθούν στις αντιλαϊκές πολιτικές, διεκδικώντας όλα όσα δικαιούνται
και τους ανήκουν, με στόχο την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών τους.

Ειδικότερα ζητήματα

Υπενθυμίζουμε όσα θέσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση και έχουν ήδη καταγραφεί στο
σχετικό πρακτικό.…..
Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, από την λειτουργία της
προηγούμενηςθητείας της Επιτροπής προέκυψαν ορισμένα σημαντικά ζητήματα :
1. Ο ρόλος της είναι εισηγητικός, περισσότερο συμβουλευτικός και καθόλουαποφασιστικός.
2. Δεν διαθέτει μηχανισμό – υπηρεσία ελέγχου υλοποίησης των όποιωνπεριβαλλοντικών
όρων θέτει στην ανάπτυξη των όποιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
3. Δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί με ουσιαστικό τρόπο την προστασία
τουπεριβάλλοντος. Την εξέλιξη των παραμέτρων που καθορίζουν την υγιεινή και
ασφαλήδιαβίωση του λαού, στα πλαίσια της ισορροπημένης εξέλιξης.
4. Δεν δόθηκε η δυνατότητα να γενικεύσουμε την πείρα που συγκεντρώθηκε, διεκδικώντας
αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις.
5. Δεν ασχολήθηκε με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καιφυσικά
με την κατάληξη των βιομηχανικών αποβλήτων, που διαχειρίζονται σχεδόνανεξέλεγκτα οι
ίδιοι οι επιχειρηματίες.
Στην προέκταση αυτής της λογικής και συνυπολογίζοντας τις ανάγκες του λαού και
τουτόπου, θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο, να κινηθούν το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο
και ηαντίστοιχη Επιτροπή, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ευαισθητοποίηση της
κοινωνίαςκαι την κινητοποίησή της για όσα έχει ανάγκη.
Διευκρινίζουμε, ακόμη μια φορά, πως η τοποθέτηση αυτών των ζητημάτων για
συζήτησηστην Επιτροπή είναι πολιτικά αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποια
στοιχειώδηςδυνατότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου να παρεμβαίνει σε ζητήματα
προστασίας τουπεριβάλλοντος…..Χωρίς να καλλιεργεί αυταπάτες και να συγκαλύπτει το
ταξικόπεριεχόμενο του όρου ανάπτυξης, που συχνά χρησιμοποιείτε.
Εκτιμάμε πως μια τέτοια συζήτηση θα διευκολύνει τον λαό να κατανοήσει
τηνδιαφορετικότητα των πολιτικών μας αντιλήψεων….. Θα συμβάλλει στην ενημέρωση,
τηνευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του.



Σε αυτή την βάση ζητάμε να προσδιορισθεί το πότε αυτά τα θέματα θα συζητηθούν…..
Πότε θα προσδιοριστεί η συζήτηση δύο βασικών ζητημάτων που έχουν μεγάλη
σημασίαγια την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας..…

 Πως προχωράει ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ποιες αναγκαίες
τροποποιήσεις χρειάζεται.

 Πως εξελίσσονται τα σχέδια του κ. Μπακογιάννη για το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΠΑΡΚΟΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, που προβλέπουν σοβαρές αλλαγές στην χρήση της
γηςικανοποιώντας την στρατηγική των μονοπωλίων.

Και ζητάμε να προσδιοριστεί άμεσα η συζήτηση τους…. Ζητάμε από τις άλλες παρατάξεις
που συμμετέχουν στην Επιτροπή να τοποθετηθούν.

*********

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Oμόφωνα

ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 16/12/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1

ΘΕΜΑ 2ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής
Αντώνης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από
διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά

πλειοψηφία

με 7 ψήφους υπέρ και 1 κατά (της κας Καραβασίλη Ιουλίας) την έγκριση της μελέτης
των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση
υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης ,της εταιρείας <<VODAFONE -
ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ>>με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND, με κωδική
ονομασία θέσης <<ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 1001150>> στη θέση <<Τριγωνομετρικό
Βάρδας >> Καλλίδρομον Όρος, Τ.Κ. Ζελίου, Δ.Ε. Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας -
Ελάτειας - Τιθορέας Ν.Φθιώτιδας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Το έργο αφορά σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., το οποίο έχει λάβει άδεια της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Η τροποποίηση αφορά στην αναβάθμιση της διάταξης των κεραιών και στην από κοινού
χρήση με τις εταιρείες WIND & COSMOTE….. Στην προσθήκη τριών οικίσκων
μηχανημάτων, μίας καμπίνας μηχανημάτων και στην προσθήκη φωτοβολταϊκών
συστημάτων….. Μαζί με αυτά εξασφαλίζεται και δρόμος για να υπάρχει ευκολότερη
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους.
• Επειδή έχουμε σταθερή πολιτική αντίληψη για την ανάγκη ουσιαστικής και
συνεχιζόμενης αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που καλύπτουν
κοινωνικές ανάγκες, μια και έτσι παραδίνονται ο λαός και η Χώρα στην εκμετάλλευση των
μονοπωλίων…..
• Επειδή θεωρούμε τις τηλεπικοινωνίες κρατική ευθύνη και υποχρέωση.
• Επειδή με την συγκεκριμένη εισήγηση αναγνωρίζονται δικαιώματα και
εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σε μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2

ΘΕΜΑ 3ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και το με: α) αριθμ. Πρωτ: 331/13-01-2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κτιριακή και
μηχανολογική επέκταση της βιομηχανίας επεξεργασίας (χύτευσης) αλουμινίου και
παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ με ΠΕΤ 1810000412
που λειτουργεί στη θέση “ΝΤΑΜΠΑΣΙ” του Δήμου Τανάγρας του Νομού Βοιωτίας.
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Η υπό μελέτη βιομηχανική μονάδα είναι
περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη και βρίσκεται σε λειτουργία.
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας έχει αντικείμενο την κτιριακή και
μηχανολογική επέκταση της βιομηχανίας επεξεργασίας (χύτευσης) αλουμινίου και
παραγωγής προϊόντων αλουμινίου.
Δεν υπήρξαν παρατηρήσεις από την Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο…..
Δεν έχουμε αντίρρηση……

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3

ΘΕΜΑ 4ο: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ΄ όψη την
εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζή
Αντώνη καθώς και τα με: α) αριθμ.: 125/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Τανάγρας, και β) αριθμ. Πρωτ: 770/13-01-2020 έγγραφο του Δήμου Τανάγρας, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει

ομόφωνα

γνωμοδοτεί αρνητικά για την έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για την επέκταση από 20 στρέμματα σε 60 στρέμματα και αύξηση δυναμικότητας
υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μετατόπιση και επέκταση χερσαίων
εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «Χρυσαϊτη», Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου
Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.».
Η κα Καραβασίλη Ιουλία δήλωσε ότι: Παίρνοντας υπόψη :
1. Την γνώμη της Τοπικής Κοινότητας Χωστίων και την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου της Θήβας, που είναι αρνητική και διερωτάται για την εφαρμογή των όρων
προστασίας του περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν.
2. Την επιστολή του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων της περιοχής.
Επειδή θεωρούμε πως η ζητούμενη επέκταση είναι υπερβολική και πως θα έχει
επιπτώσεις στην περιοχή…..
Εκτιμώντας πως :
i. Η Προέγκριση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων για επέκταση

υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 20 στρεμμάτων της ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. στη
θέση «Χρυσαϊτη» Δ.Ε. Θίσβης Δ. Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.



ii. Η Τροποποίηση της απόφασης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, ως προς την
επωνυμία του μισθωτή από ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. σε ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε

iii. Η Τροποποίηση της Απόφασης Προέγκρισης μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 60
στρεμμάτων για επέκταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 20 στρεμμάτων
της ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε στη θέση «Χρυσαïτη », Δ.Ε Θίσβης, Δ. Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας.

Αποτελούν κρατικές επιλογές, που εκφράζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς, υπερασπίζοντας τα μονοπωλιακά συμφέροντα…..
Δείχνουν ξεκάθαρα το πως βλέπει η Ν.Δ και ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιοποίηση των παραγωγικών
δυνατοτήτων του τόπου… Πως υπερασπίζονται και οι δυο τους τα μονοπωλιακά
συμφέροντα, αγνοώντας την λογική ακόμη και συλλογικών οργάνων όπου πλειοψηφούν….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και ζητάμε άμεσα έλεγχο για το καθεστώς και τις
συνθήκες της σημερινής λειτουργίας της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 4

Ύστερα από τα παραπάνω, λύεται η συνεδρίαση στις 11.30 π.μ. και συντάχθηκε
το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βουρδάνος Δημήτριος Πατσιούρας Γεώργιος Αλεξοπούλου Δέσποινα

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Βελισσαρίου Αναστάσιος Ακριβές αντίγραφο

Καραβασίλη Ιουλία

Κοροπούλη - Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος

Μελισσάρης Ιωάννης
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